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ALERTANO CAMPO DESFALQUE NA SEGURANÇA 
Estiagem força 

planoceirigação | Operação desloca mais de 
E ogá “4 a 
é 20 agentes a outras regiões 
Estado deve anunciar em dezem- 

bro programa que incentiva armaze- Servidores da Brigada Militar, Bombeiros e Polícia Civil serão transferidos em estratégia de verão 
namento de água em propriedades 
rurais. Deputados defendem a libe- Até abril de 2022, pelo menos 20 servidores de órgãos de segu- ção R$ Verão Total, que concentra o efetivo policial nas áreas mais 
ração de R$ 50 milhões no Avançar rança do Vale do Taquari serão remancjados para o Litoral Norte, movimentadas do território gaúcho nesta época do ano. Órgãos se 
na Agricultura. PAGINA | 8 Serra e Fronteira. A redistribuição dos agentes faz parte da Opera- mobilizam para minimizar prejuízos na cobertura local. PAGINA |9 

22 pista 
começa 
aganhar 
forma 
A duplicação de uma das prin- 

cipais rodovias do estado progride 
acima do ritmo projetado. A etapa 
mais avançada da obra em Marques 
de Souza já conta com duas pontes 

5 quilômetro preparado 

entregar 50% dos trabalhos em fe- 
vereiro do próximo ano e concluir o 
serviço no início de 2023, 

7 

Em Marques de Souza, já é 
possível visualizar área onde 
será construída segunda pista 

Após pressão de vereadores, Associação presta homenagens 
IGP promete servidor ao DML e lança plataforma de dados 
Diretora do Departamento de Perícias do . ontem e anunciou esforço para contemplar Prefeitos do Vale do Taquari se reúnem Associação de Municípios. Evento apresen- 

Interior do órgão estadual esteve em Lajeado município em nomeação de novos agentes. hoje, em Encantado, para reunião festivada  tará novidades à comunidade regional. 
s p 5 
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EDITORIAL 

Ciclo da 
estiagem 

cada fim de ano, volta a preocu- 
pação quanto às consequências 
da estiagem para os produtores 
rurais. Em uma região como O 

Vale, em que o setor primário é a base pro- 
dutiva, a seca representa perdas para mi- 
Ihares de famílias e prejuizos significativos 
para a economia local, 
Como enfrentar esse problema cíclico, que 

periodicamente assola as propriedades? São 
nesses períodos que se torna indispensável 
a presença do poder público e das organi- 
zações vinculadas ao campo. No entanto, 
as medidas não podem se restringir a ações 
paliatias, como a disponibilização de car- 
ros-pipas ou mesmo a possibilidade de rene- 
gociação das dividas dos produtores. 

No Rio Grande do Sul, estado que depen- 
de eminentemente do setor primário, urge a 
criação de um sistema inovador de irrigação 
no meio rural. Ainda são poucas ou insufi- 

4 são poucas 
as políticas públicas 

voltadas para o campo, 
capazes de fazer com 

que a principal fonte 
de riquezas do R$ não 

continue como refém 
do tempo.” 

cientes as políticas públicas voltadas para o 
campo, capazes de fazer com que a principal 
fonte de riquezas do R$ não continue como 
refém do tempo. 
Após pressão das entidades do campo 

e de deputados da Frente Parlamentar da 
Agropecuária Gaúcha, o govemo do estado 
preparao anúncio de repasses e de uma nova 
estratégia para fortalecer os mecanismos de 
irrigação, bem como o trabalho de apoio por 
parte da Emater. 

Já passou a hora do R$ buscar inspira- 
ções internacionais de países como Israel 
que, por meio da tecnologia, consegue su- 
perar as adversidades do tempo e garantir, 
mesmo em áreas desérticas, a estabilidade 
da produção agricola. 
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“OQ esporte é uma ferramenta de 
união e cooperação comunitária” 

Natural de Lajeado, 
Lucas Kieling Bublitz, 27, 
mora em Porto Alegre 
desde 2014. Estudante 

de Direito na UFRGS, ele 

é voluntário no Gancho 

do Povo, projeto de boxe 
popular criado para acolher 
crianças em um dos pontos 
mais vulneráveis da cidade. 

Preá a 

O que é o projeto Gancho 
do Povo? 

E um projeto de boxe popular, criado 
para acolher crianças em um dos pontos 
mais vulneráveis de Porto Alegre, na 
Vila Colina. 

Como você chegou a ele? 
O projeto foi fundado juntamente 

aos moradores da localidade, pensado 
coletivamente, para oportunizar às. 
crianças o acesso a uma vida digna, 
na figura de um esporte popular, o 
boxe, À construção se deu após mais 
de 4 anos de contato direto com os 
moradores, em virtude do contato que 
tive com lideranças comunitárias en- 
gajadas na regularização de moradias 
precárias no bairro. 

Como é a recepção ao 
projeto e quantas crianças 
atende? 
Oesporteé uma ferramenta de união 

PLATAFORMA DE NEGÓCIOS LOCAIS 

Faça a 
economia 
girar aqui 

ecooperação comunitária. A comunidade, 
juntamente com os alunos do projeto, 
abraçou a causa. São cerca de 15 crianças, 
amaioria delas têm presença assídua. 
Alguns acabam intercalando momentos de 
ausência e presença. Mas o mais impor- 
tante é a dedicação que todos apresentam 
durante as dinâmicas. 

O que o boxe proporciona 
a essas crianças? 
O boxe proporciona, principalmente, 

umacesso a direitos básicos, dentreos 
quais, podemos citar a saúde e o lazer. Para 
além desse aspecto fundamental, a prática 

reforça laços de socialização, aumenta o 
vínculo comunitário e estabelece novos 
elos afetivos entre as crianças. 

Muito se fala que quem 
luta não briga, [sto é v 
dade? 

Adistinção entre a prática de uma arte 

marcial e o que se convencionou chamar 
de“briga” é notável. A arte marcial é 

uma ferramenta de socialização edu- 
cacional, Tem diretrizes coletivas de 
cooperação, respeito e solidariedade. 
De qualquer maneira, não se assemelha 
com a prática de violência. 

Tem algum caso em parti- 
cular que te tocou? 

O que para mim foi mais especial foram 
asreflexões coletivas tiradas pelo gru- 
po, no sentido de não haver espaço, por 
exemplo, para nenhuma prática descrimi- 
natória, O senso se horizontalidade e de 
pertencimento dos alunos como membros 
de um coletivo, faz total diferença. Assim, 
é desestimulada a concorrência eo mérito 
individual para que emerja um senso de 
evolução coletiva, no qual todos ensinam e 
aprendem um pouco, 

O que representa ps ti 
estar neste projeto: 

Pramim representa muito, mas o que 
mais importa, ao meu ver, é resultado 
coletivo que é oportunizado a todos os que 
vivemo projeto. Para além disso, a cons- 
trução do coletivo sempre almejou um 
legado na comunidade. A continuidade 
do projeto, de maneira a se perpetuar uma 
prática de esportes populares no morro, 
por si só, já seria a maior conquista. 

CD «d+ 6 

Governo destina R$ 1,4 PL anuncia filiação de Mensalidade escolar Banco Central aponta 

bilhão para vacinas Bolsonaro para o dia 30 subirá quase 10% no RS retomada econômica 

Ogovemo federalvaiinvestr “O partidoLiberal anunciou a fia — Ocenário econômica no ae tri 
R$ 14bihão paraacompra - csndo presidente Ji Bolsonaro 5 mestre éderetomadaemtodo 
de 100 milhões de unidades de: fora o cia 30 de novembro. O o país, de forma menos intensa 
vacinas contra a Covid-19 até evento deverá ocorrer às 10h30, no setor de serviços. Segundo 
gfm doano Essevalorvem | embrasiia informou asígia An- o Banco Central oNordestee decrédito suplementar ao Or. (ec à previsão era a última segun- o Sudeste devem ser as regiões. 
Somento de 2021, prevstoem 1. ceira 22. Mas afalta de acordos mais favorecidas. Por outro 
ro do Ministério da Economia. List 5 cao pen estaduais levaram á suspensão. - mento abaixo do esperado. 
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Opiniãoanálise 

TIRO CURTO 

+ NaCâmara de Encantado, o vereador Diego Pretto (PP) sol 
citou 15 dias de icença das funções para tratar de “assunto 

RODRIGO MARTINI particular” no período de 29 de novembro à 13 de dezembro. 
+ Também no plenário encantadense, onde o assunto das 

“diárias” ainda ferve o vereador Marino Deves (PP) também 

S ustenta bi | li 1 d a d: e e da a a dd 
Scatola ingressar no lugar de Sander Bertozal 

* Nas redes sociais, o vereador Sérgio Kniphoff (PT) apro- 

veitou o debate que está em voga e informou. “Em 13 anos 

como vereador, sempre abri mão do 13º salário, diárias de 

- viagem, notebook e celular da câmara”. 

prorrogação do atual reinado das Soberanas 2020/2021, em 

evento Empre. Ino- 
ve levou centenas 
de pessoas aos 
ambientes do Clube 

Tiro e Caça, em uma união 
de esforços para resgatar o 
otimismo do mercado regional. 

uma das principais provo- 
ções lançadas durante as 

palestras estava relacionada ao 
tema da sustentabilidade. Selo 
verde, produtos ecologicamen- 
te corretos, ações proativas 
em defesa do meio ambiente, 
linguagem e comunicação 
voltadas ao tema e muito 
comprometimento com novas 
práticas precisam nortear as 
decisões internas de pequenas, re para reconfigurar as mais — garantir melhor qualidade de 
médias e grandes corporações, diversas gestões municipais. Em . vida para os contribuintes. Mas, 

decorrência da pandemia da covid-19 e das “restrições que 
aínda subsistem para grandes eventos”. 

* A Câmara de Teutônia também aprovou subsídio de até R$ 
9 mil mensais (por até seis meses) para o serviço de trans- 
porte coletivo. Com isso, a tarifa será de R$ 4,50. 

+ No início de dezembro ocorre a eleição da nova direção do 
Centro de Apoio às Associações de Bairros de Lajeado, a 
antiga “Uambla”. Ontem, o grupo se reuniu para definir o 
futuro presidente. Hoje, a entidade é coordenada por Mar- 
tires Valandro. Aliás, uma entidade que recentemente foi 

Eo mesmo devevalerparão Lajeado, por exemplo, o Execu- uma das queixas mais latentes “escanteada” pelo governo municipal. 
poder público, tivo planeja um novo programa. — deve ser atacada logo no pri- * O presidente Jair Bolsonaro quer debate com Lula. Luta 

Por anos e anos, os temas Depois da aplicação do Pro. meiro momento: a arborização também quer. E no meio disto tudo, poderemos ter o ex-juiz 
voltados à preservação e recupe-— Movena área da inovação, edo da área central, A matemática é Sérgio Moro. Definitivamente, o Brasil não é para amadores. 
ração ambiental foram deixados Pacto pela Paz na segurança,o favorável ao gestor público. En- 
de lado pelos mais diversos foco agora é no meio ambiente tre 2020 e 2021, foram emitidos 
gestores, das mais diversas nas práticas sustentáveis. 363 alvarás para corte de árvo- 
agremiações partidárias. Éum Ainda não há detalhes sobrea res, e só 0 programa Lajeado 
assunto relativamente novo forma eos meios queo governo Mais Verde plantou mais de 1,6 
para a nossa região. Mas,etal Iajeadense deve aplicar para mil mudas pela cidade. Porém, a 
como no meio empresarial, é melhorar a imagem da gestão ainda é de desafeição 
um assunto que chegou para ambientale, consequentemente, — pela causa. 

Aposta nos 
trilhos 

O empresário Nilto Scapin já se des- 
taca como um dos líderes do movimen- 
to que busca reativar o porto de Estrela, 
a ferrovia e o aeródromo regional. 
Nomeado como um dos conselheiros 
da Empresa Pública de Logística Estre 
Is (E-Logy), ele pretende apostar mais 
fortemente no transporte ferroviário. 
Para tal, o grupo vai em busca de recur- 
sos para recuperação dos trilhos entre 
Estrela e Colinas. E o orçamento para 
tal está próximo de R$ 12 milhões. 

O projeto que devolve a autonomia para os come 
(com funcionários) os próprios estabelecimentos aos domingos 
feriados criou um novo cenário deoposições em Lajeado. A dita “base 
aliada” do governo de Marcelo Caumo (PP) derreteu feito sorvete sob 
osolescaldante. E são diversas as razões, Há vereadores pensando na 
campanha de 2024, outros que de fato mantém uma convicção histórica 
contrária ou favorável ao pleito, e também há parlamentares indecisos ou 
influenciados por questões familiares, até, por persuasão matrimonial. 

Da mesma forma, a dita oposição ao governo também está dividida 
neste pleito. Não setrata, porém, de mais uma das tantas “batalhas” 
entre Situação e Oposição. Muito pelo contrário. O PL 072 criou um 
novo quadro dentro do plenário lajeadense. É um cenário anticonsen- 
sual, que demonstra uma leve anarquia dentro de siglas tradicionais, 
e, por outro lado, transmite um certo ar de democracia, autonomia e 
independência para os vereadores. Por fim: a decisão de alguns verea- 
dores deve ser o estopim para uma futura (e breve) troca de partido. 

e RÁDIO 102.9 S0anos 
da Amvat ES A HORA 

certel STE suar RM QralUnie 

CRON ASeneus Boci Asse 
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políticacidadania 

DML deve ganhar mais um 
médico legista até março 
Novos servidores serão A mudança de região, segundo 
chamados pelo Instituto Marguet, ainda precisa ser o 

A lizada, o que ocorrerá em breve, 
Geral de Perícias até o “É uma questão administrativa 
fim do ano e expectativa bastante simples, que partirá do 
é que Lajeado seja nosso próprio gabinete. Mas o im- 

ã portante é que conseguimos, num 
contemplado. Para curto tempo, encontrar soluções 
unidade integrar região que venham de encontro ao nosso 
de Santa Cruz do Sul, programa de gestão e aos interes- 

. sesda comunidade”, salienta 
resta apenas oficialização Outro ponto importante levan- 
gm tado por Marguct é a par 

prio como poder público, a câmara de 
vereadores e a iniciativa privada, 

LEA por meio da Associação Laj 
dense Pró-Segurança (Alsepro). 

enos de uma semana Lembra que, para à criação da 
após receber a visitade — Coordenadoria Regional de San- 
uma comitiva de Lajea- ta Cruz do Sul, foi fundamental a 
do, adiretorado Depar- união de esforços 

tamento de Perícias do Interior, Mar- “Eu, enquanto diretora do in- 
guet Mittmann, veio ao município  terior, preciso saber como é o 
com retorno positivo das demandas funcionamento da unidade de La- 
locais. Entre clas, a confirmação de . jeado, as carências e as possíveis Equipe do IGP se reuniu na sede da câmara. Parcerias foram debatidas para reforma da unidade do DML 
que o Departamento Médico Legal — parcerias. Agora vamos trabalhar 

(DML) terá nova vinculação. para melhorar a estrutura e plc Resposta rápida (PP), um dos que esteve em Porto de passo”, destaca. Além de 
Marguet participou de reunião — tear por novos servidores aqui em Alegre semana passada, se ani- Rodrigo Conte (PSB), que tam- 

na câmara de vereadores na ma- Lajeado”, frisa, A intenção é que sejam chama- mou com o retorno imediato do bém foi à capital, Heitor Hoppe 
nhã de ontem. Acompanhada de dos novos servidores para o IGP Departamento de Perícias do In- (PP) e o presidente Isidoro For- 
servidores do Instituto Geral de até o fim do ano. Com isso, até. terior. Agora, espera que a futura nari (PP) participaram da reu- 
Perícias (IGP), trouxe detalhes 
sobre as mudanças previstas para 
Lajeado. A unidade do município 
fará parte da Coordenadoria Re- 

março de 2022, se projeta a che- — vinculação ajude na reestrutura- . nião na câmara. 
gada de dois peritos criminais e ção da unidade, que hoje se Silveira diz que buscará apoio 
mais um médico legista para a contra em situação precária, da Associação dos Vereadores do 
unidade de Lajeado. Bruno Lies- icamos contentes com a agi- Vale do Taquari (Avat) para cus- 

gional de Perícias de Santa Cruz ke, há sete anos, é o Unico médico lidade com que nos trouxeram. teio da reforma do DML. “Toda 
do Sul, criada recentemente, Hoje, que atende no local. esta resposta positiva. Integrar a. região utiliza u estrutura de Lajea- 
está ligada à região metropolitana. O vereador Lorival Silveira região de Santa Cruz é um gran- do”, justific 

A t celebra 60 h ira e mvat celebra 60 anos com homenagens 
desde sempre atua 

e lançamento de banco de dados di, te co car ds que contribuíram para construir e 
consolidar essa trajetória”, afirma 

Evento ocorre na noite - Simbolismos Kohtrausch. O prefeito de Santa 
desta quinta-feira, 25, Dois fatos históricos foram de- — Clara do Sul reforça que o Vale do 

terminantes para a terra do Cristo. Taquari evoluiu em todos os seto- 
noClúbe Comercial, Municípios Protetor sediar o evento alusivo — resdesde a fundação, poisa atual 
em Encantado aos 60 anos. Conforme o presi- — força econômica de todas as cida- 

dente Paulo Kohlrausch, a Amvat des representa um orçamento de 
reráro foi fundada na Câmara de Verea-— quase R$2 bilhões eo Produto In- 

er dores encantadense no dia 4 de — terno Bruto (PIB) regional equiva- 
AE De 1 Ls novembro de 1961 pelo prefeito — lea quase 4% do total do Estado”. 

anfitrião, administradores de La- 
ss = jeado, Estrela, Arroio do Meio, á 

Munici “ Bom Retiro do Sul, Muçum er. Operação 
do Vale do Taquari (Amvat) se- -— E w EA presentantes de Roca Sales. Entre 1961 e 2000, a sede ad- 
rão celebradas durante reunião Ê Até o final de 1963, a condução — ministrativa da associação foi 
festiva a partir das 19h30min — Plataforma com a ficha técnica dos municípios será lançada no evento das atividades ficou a cargo de | itinerante, pois funcionou na 
desta quinta-feira, 25, no Clu- Francisco Borsatto Filho, na épo- — prefeitura do presidente da en- 
be Comercial, em Encantado. gião e das 38 cidades filiadas. Departamento de Economia e ca o chefe do Executivo local. A tidade. A partir do ano seguinte 
No evento, haverá uma ho- Ao clicar , uma ficha completa Estatística (DEE) e Instituto entidade é a segunda associ e até 2010, ocupou uma sala na 

menagem aos prefeitos e aos sobre o município é exibida Brasileiro de Geografia e Es- — de municípios mais antiga do Rio Universidade do Vale do Taquari 
ex-presidentes da entidade. na tela e são fornecidos links - tatística (IBGE). O acesso já Grande do Sul, atrás apenas do (Univates). Depois, foi transferi- 
Também serão apresentados — para out está disponível. Um jantar de . bloco que engloba as cidades do da para um espaço no prédio da 
o novo site e o banco de da confraternização vai encerrar a . Vale do Rio Pardo, criado seisme- antiga Polar, em Estrela, onde 
dos, com informações da re- Público do Rio Grande do Sul, sesantes. permanece até hoje. 
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Opiniãoanálise 

Negócios 
em pauta 

Novo Desco em 
Montenegro 

Grupo Imec 
gura hoje a nova 
loja Desco na cida- 
de de Montenegro, 

no Vale do Caí. À unidade faz 
parte do plano de expansão da 
rede, que prevê a instalação de 
1 novas lojas até 2024, Qua- 
tro delas foram inauguradas 
nesteano, em Porto Alegre, 
inta Cruz do Sul, Esteio e, 

agora, Montenegro. 
A cidade já contava com 

uma unidade da marca, com 
70 postos de trabalho diretos 
ocupados. Com a transferên- 
cia para a nova loja, que fica 
no bairro Timbaúva, outras 
61 vagas de emprego foram 
ocupadas, Além das novas 
lojas fora do Vale do Taqua- 
ri, a empresa também prevê 

investimentos na loja Desco 
de Lajeado. 

da marca Desco e 17 Imec. So- 
madas, as lojas empregam 2,8 

Hoje, a rede Imec é composta 
por 25 supermercados, sendo 8 

mil colaboradores. Em 2021, 0 
grupo deve alcançar um fatura- 
mento de R$ 1 bilhão, o maior 
da história de mais de 60 anos. 
Até 2025, a projeção é alcançar 
R$ 2 bilhões em faturamento. 

Federasul lança plataforma 
para integrar filiadas 
O congresso anual da Federasul marcou o 

lançamento de uma plataforma que promete 
conectar as mais de 170 filiadas da entidade. O 
ambiente virtual compartilha perfis, conteúdos. 
eserviços, visando oportunizar a geração de 
novos negócios. 
Chamada de Federasul 4.0, o sistema foi de- 

senvolvido com apoia da Fábrica do Futuro. Seus 
benefícios vão desde ser um ponto de encontro 
entre as filiadas, com fórum de debate, além de 
espaço próprio com perfis de divulgação. 

A proposta une negócios, conteúdos, serviços 
esoluções compartilhadas. As entidades asso- 
ciadas à Federasul poderão publicar conteúdos e 
terão a opção de divulgar os temas apenas para associados como para toda a rede. 
No Vale do Taquari, CIC-Vale do Taquari, Acisam (Arroio do Meio), ACI-E (Encantado), Cacis 

(Estrela), Acil (Lajeado), Regenip (Lajeado) CIC-Teutônia e CIC-Roca Sales fazem parte da Federasul. 
Em 2022, a entidade completa 95 anos 

Va 
Segunda a sexta 
8h10 às 10h 

Fernando Weiss Rodrigo Martini 

FEET paca 2 sicreci pvtares 

Róbsig 

THIAGO MAURIQUE 

Tecnologia nacional 

em alta 
Estudo apresentado pela Fintech Ebans afirma que o Pix 

poderá se tornar referência em toda a América Latina (AL) 
como um ecossistema de soluções. Com apenas um ano de 
funcionamento, o sistema de pagamentos instantâneos já 
alcançou metade da população brasileira e hoje representa 
6% do valor total pagos no comércio digital no país — com 
projeção de dobrar de volume anualmente e alcançar 9% do 
e-commerce em 2024 
Conforme o estudo, o Pix deverá se tornar um centro de 

pagamentos em tempo real para além das fronteiras bra- 
sileiras, transformando a forma que os latino-americanos 
pagam por produtos e serviços. Hoje, as eawallets, carteiras 
digitais de pagamentos operadas por instituições fAinan- 
ceiras, já representam 11% do volume de pagamentos do 
e-commerce na AL. 

O crescimento das novas formas de pagamento ocorre no 
embalo do avanço das compras por celular. Em 2021, cerca 
de 59% das compras no comércio digital serão realizadas 
por celular. Antes da pandemia, 4% cram foram feitas 
notebooks ou desktops — e a diferença deve crescer ainda 
mais nos próximos anos. 

FRASE DO DIA 
Você tem todo o direito de fazer o 
maior lucro que puder, desde que 
isso não seja prejudicial às pessoas 
ou à natureza. Não tem sucesso 
que valha uma vida per: 

RÁPIDAS 
* Carrinho Agas - Duas marcas do Vale do Taquari serão 

agraciadas com o troféu Carrinho Agas 2021, que aponta os 
melhores fornecedores dos supermercados gaúchos. A Água 
da Pedra, da Bebidas Frukd, foiescolhida na categoria Água 
Mineral, enquanto a Girando Sol ficou em primeiro lugar na 
categoria limpeza. Os vencedores foram apontados em votação 
com participação dos 250 maiores supermercados do Estado. A 
premiação será entregue amanha, em Porto Alegre. 

A 
DANIEL 

* Captação milionária — Startup que passou pelo processo de 
aceleração do Vibee Unimed, a Klivo captou aporte de R$ 45 
milhões. O valor será aplicado em projeto que visa triplicar a base 
de clientes da empresa, que atua no enfrentamento de doenças 
crônicas não transmissíveis, como diabetes e hipertensão. Hoje, 
plataforma tem 21 mil usuários. Na semana passada a Sleep Up, 
também acelerada pelo Vibee, recebeu aporte de R$ 2 milhões. 

Ardêmi Elizabete 
Barreto Mui Dr. Hugo 

Sehinema 
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Duplicação avança e trecho é 
preparado para pavimentação 
CCR ViaSul promete 
entregar 10 quilômetros 
de duplicação da BR 
entre Marques 
e Lajeado em fi 
do próximo ano 

concessionária CCR 
ViaSul prepara o primei 
ro trecho da duplicação 
m Marques de Souza 

para receber a pavimentação. Essa 
etapa ocorre há pouco menos de 
seis meses desde o início das obras. 
e compreende 1,5 quilômetro. Na 
mesma pista, duas novas pontes. 
também estão prontas. 

Nas próximas semanas, mais 
dois quilômetros serão concluídos 
com a terraplanagem. As etapas 
seguintes compoem a aplicação de 
sub-base, base e a camada de asfal- 
to, O avanço dos serviços também 
depende das condições climáticas, 

Para cumprir a meta de entregar 
10 quilômetros de duplicação em 

FABIO HIRSCH 

Aobra está 
15% concluída. 
Isso mostra 

que estamos 
um pouco 
à frente do 
cronograma” 

CCR ViaSul prepara trecho de 1,5 quilômetro da duplicação da BR-386 para receber pavimentação 

fevereiro do próximo ano, cerca 
de 1 mil trabalhadores estão distri- 
buídos em 20 pontos que envolvem 
o uso de mais de 100 máquinas. 
Conforme o coordenador de 

engenharia da CCR ViaSul, Fábio 
Hirsch, a obra está 15% conclui 
da. “Estamos um pouco à frente 
do cronograma. É um percentual 
ponderado ao considerar cada 
etapa”, avalia 

Saiba mais s 

A fase atual de terraplanagem 
é considerada a n 
do projeto de duplicação dos 20,3 
quilômetros até Lajeado. À oscila 
ção de niveis dos terrenos chega a 
9 metros de altura, o que necessita 
de maior volume de material para 
aterro. “Quando chega na parte da 
pavimentação o rendimento au 
menta”, explica Hirsch. 

Além da duplicação, a concessio- 

is demora 
nária irá construir 13 quilômetros 
de vias marginais, dois retornos, 
seis adequações de acesso, quatro 
passarelas de pedestres, seis no- 
vas pontes, seis alargamentos de 
pontes existentes, duas passagens 
inferiores e duas superiores. 

Ainda, serão implantados novos 
dispositivos de segurança, como 
50 quilômetros de defensa metáli- 
ca, nove quilômetros de barreiras é 

Cadeira Eifel 
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Números da 
duplicação 

17 mil 

100 
máquinas 

170 terminais atenuadores de im: 
pacto, bem como iluminação das 
passarelas de pedestres, pontos 
deônibus e nas vias marginais. Ao 
todo, estão previstos cerca de R$ 
300 milhões, 

Pontes e 
detonações 

Para viabilizar o avanço das ter- 
raplanagens, equipes promovem 
novas detonações de rochas entre 
o trecho de Marques de Souza e 
Forquetinha. Até agora foram 
mais de 30 intervenções e utili 
zadas quase 50 mil toneladas de 
explosivos. 

“Com o início das ações de pavi- 
mentação e a conclusão das pon- 
tes, fica mais evidente a dedicação 
eesforça de todos nessa missão de 
duplicarmos uma das principais 
rodovias do R$”, destaca Hirsch. 
Em relação as pontes, das seis 

previstas no trecho, duas foram 
concluídas e a terceira está em 
construção. “Estou impressiona 
do com o maquinário e a agilidade 
dos serviços. Agora enfrentamos 
alguns transtornos por conta da 
obra, mas será muito bom para à 
região”, comenta o aposentado 
Valdemar Jung, 72, residente às 
margens da BR-386. 

Banqueta fixa 
de madeira 

aprazo 
R$399,00 

FERE) 
R$ 299,00 
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Risco de seca reacende 
debate sobre irrigação 
Governo prepara 
plano para incentivar o 
armazenamento de água 
em áreas rurais. Anú 
o Avançar na Agricultura 

foi adiado para dezembro 

[felipe neitde 

terceira safra consecutiva 
sob ameaça de fatores cl 
máticos eleva a preocupa- 
ão no campo e reacende 

debates sobre irrigação e armazena: 
mento de água. O assunto está entre 
as demandas da Consulta Popular e 
também deve compor as prioridades. 
do programa Avançar na Agricultu- 
ra, do governo gaúcho, previsto para 
ser lançado em dezembro, 

etronweseR 

Os programas já 

existem, faltam 
recursos para colocar 

em prática. Quando 

se fala em irrigação 

e abastecimento das 
propriedades temos 
que pensar em cifras 

bem maiores.” 

Rússia autoriza importação de 
carne suína da BRF de Lajeado 

A BRF retomou quatro habilita- 
ções para exportar seus produtos 
à Rússia a partir das unidades de 
Lucas do Rio Verde (MT), Campos 
Novos (SC), Lajeado (RS) e Rio 
Verde (GO). 

“A retomada da nossa atuação 
na Rússia, um dos maiores mer- 
cados consumidores de suínos, 
confirma a confiança deste país na 
qualidade de nossos produtos”, sa- 
lienta Grazielle Parenti, vice-presi- 
dente de Relações Institucionais e 
Sustentabilidade da BRE 
Além de aumentar sua presença 

internacional com participação e ree- 
vância em alguns dos maiores centros. 
consumidores do mundo, a BRFavan- 
caaindano segmento de suínos dealto 
valor agregado, que oferece grande 

Precisamos avançar 
no hábito de 
armazenar água. 
O Avançarna 
Agricultura terá 
este propósito 
de incentivar os 
produtores” 

Ainda sem definir valores, o Pt 
ratini sinaliza a disponibilidade de 
recursos para a garantia hídrica nas. 
propriedades. À Frente Parlamentar 
para a Agricultura Gaúcha, presi 
dida pelo deputado Elton Weber 
(PSB), defende a destinação de, pelo 
menos, R$ 50 milhões. 

No inicio da semana, parlamenta- 
res se reuniram com os secretários. 
Artur Lemos (Casa Civil), Silvana 
Covatti (Agricultura, Pecuária e 
Desenvolvimento Rural), Cláudio 
Gastal (Planejamento, Governança 
e Gestão). Novas reuniões estão pre- 
vistas para os próximos dias com o 
propósito de alinhar os detalhes do 
Avançar na Agricultura. 
Em 2020, o Vale do Taquari re- 

cebeu apenas R$ 60 mil do Estado 
para 16 projetos de irrigação, de- 
senvolvidos pela Emater/RS-Ascar, 
“Os programas já existem, faltam 
recursos para colocar em prática. 
Quando se fala em irrigação e abas- 

potencial para quintuplicar seu tama- 
nhono Brasileémais um foco deatua- 
cão da Companhia apresentado na 
estratégia de crescimento Visão 2030. 
As quatro plantas habilitadas pro- 

duzem cortes como pernil, lombo, 
paleta e sobrepaleta, barriga, coste- 
la e miúdos, sendo que a unidade de 
Lajeado é a única no momento que 
também produz carcaça suína. 

De acordo com o presidente da 

Setor de carnes comemorou anúncio feito onte pelo governo russo 

ento das propriedades temos 
que pensar em cifras bem maiores”, 
defende Weber. 

Na avaliação do deputado, irrigar 
pequenas áreas, até 5 hectares por 
estabelecimento, garante maior se- 
gurança alimentar em períodos de 
estiageme reduz osimpactoseconô- 
micos nos pequenos municípios. “A ter de Lajeado, 26 contabilizaram 
Frente Parlamentar está há doisme- perdas nos cultivos de grãos, leite 

e criação de gado. Várias comuni- 
dades do interior enfrentaram o 
racionamento de água. No aspecto 
econômico, a queda de receita dos 
agricultores interferiram no comér- 

ses pressionando o governo sobre 
ações permanentes para garantir 
recursos hídricos nas propriedades. 
Isso não pode scr apenas um progra- 
ma político”, reforça. 

cio, indústria e serviços. 
La Nifia e secas 

das piores secas entre 20112012. insuficientes 
Foram dez meses de pouca chuva. 
Como resultado, o prejuízo nas la- 
vouras chegou a R$ 40 milhões. Na- 
quele periodo, a justificativa para a 
pouca chuva foi devido ao fenômeno 
La Nifia, marcado pelo esfriame: 
das águas do Pacífico Equatorial. 
Com isso, as frentes frias chegam 
com menos frequência ao RS, 
O cenário não foi diferente em 

2019€ 2020. Das 36 cidades acom- 
panhadas pela regional da Ema- 

Os recursos disponibilizados pe 
los governos nos últimos anos foram 
insuficientes para atender todas as 
áreas afetadas pela estiagem no RS. 
De acordo com o supervisor regio- 
nal da Emater, Marcelo Brandoli, 
dos mais de 2 mil açudes construi- 
dos no estado, apenas 30 foram no 
Vale do Taquari, 

“A zona Sul foi muito castigada 
na ocasião e a maior parte dos in- 

Investimentos em 2020 
, ebeu R$ 60 mil O recurso do Esta 

16 produtores E à abertura 

30 açudes 0: sido no &s for de R$ 900 mil 
para 245 agricultores «: 137 municípios 

euado 

Associação Brasileira de Proteina 
Animal (ABPA), Ricardo Santin, a 
reabilitação das plantas é um reco- 
nhecimento ao trabalho de excelên- 
cia em qualidade e sanidade aplica- 
do pela suinocultura do Brasil. 
“Com a expansão do número de 

plantas e a cota oportunizada pelo 
governo russo, esperamos um cres- 
cimento ainda mais expressivo nos. 
próximos anos”, avalia 

amasen 
ed! 
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Projetos de irrigação e armazenamento de água estão entre demandas da 
Consulta Popular e devem constar em novo plano de investimentos do Estado 

vestimentos atendeu famílias da- 
quela região. Agora com o Avançar 
na Agricultura fica a expectativa de 
contemplar uma parcela maior dos 
municípios”, avalia Brandoll. 
O supervisor reitera ainda a 

necessidade de ampliar o debate 
a fim de conscientizar a comuni- 
dade sobre a importância de pre- 
servar os recursos naturais e in- 
crementar ações para armazenar 
água durante todo o ano. 
Em sua concepção, à tendência 

para os próximos anos é de períodos 
mais prolongados sem chuva. “Per 
cebemos que na maior parte dos me- 
ses as precipitações ocorrem dentro 
da regularidade. Mas, há períodos 
de seca e por isso precisamos estar 
preparados”, reforça Brando 

Licenciamento 
eoutorga 

Seminário previsto para 16 de 
dezembro em Encantado, bu 
esclarecer dúvidas sobre licencia- 
mento e outorga de fontes hídri- 
cas, O evento da Emater abo 
as mudanças na legislação que 
torna obrigatória a identificação e 
oregistro de poços. Em relação aos 
açudes ou cisternas para irrigação, 
a dispensa de licença ambiental 
vale para áreas de até 5 hectares. 

pr 
50% gocvsperpochs | cadê 

de R$. 671750 
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Operação RS Verão Total tira 
mais de 20 agentes da região 

cia Ostensiva do Vale do Taqua- 
ri (CRPO-NT) encaminha 
policiais militares para a of 
ração. Na avaliação do comai 
dante do CRPO-VT, tenente-co- 
ronel João Ailton Iaruchewski, 
o número não deve influenciar 

pperações feitas na re 
gião durante o periodo. 

“Em termos de percentual, o 
jo Taquari é o que menos 

tivo para a operação. 

abril do ant 

Ihão de Polícia Militar (BPM), 
major Fábio Kuhn, ressalta que 

de 
do, o que di 

Operação tem o objetivo de reforçar a segurança no Litoral, Serra «Fronteira 

Preocupação na 
Polícia Civil 

No ent 
rança E 
operaç 
bro de 

vo destina 
noretor- — processo p 

a importante de de profiss 
experiências”, diz 

A projeção das entidades é que 
pelo menos 20 profi: 
ticipem das mobi 

Bombeiros 
des nesta com desfalque 

Saídas não são 12, das d deslocar 10 servidores n e venha ho compulsórias. O parár 
Vale do Taquari ximas semar er prej influenciam na BM último verão é um forte indica 

As saidas devem começar na de Laj dor do 
segunda quinzena de dezembro. seis pr beiros de E e Poli-  lizou 

COMO CONSTRUIR coin | De 08 ade Dez. 
Q i D A D E ES = itratr Naciaal Auditório Sicredi Região dos Vales 

Gestões Municipais |ENCANTADO 
COLABORATIVAS RIO GRANDE DO SUL 

Informações: 

www.uvbbrasil.com.br 

Apoio: 

[PLENÁRIA AVAT CAMVAT Ae Sicredi CY É Encantado 8! ? 
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Evento em Brasília 
destaca investimentos 
na educação de Estrela 
Secretária municipal FRESH Mutirão de Natal arrecada 
Elisângela Mendi ] . a 

pardo dealdaias na donativos para entidades 
e famílias carentes Câmara dos Deputados 

Município investiu mais 

Noano passado, uma das entidades beneficiadas foi a APAE de Lajeado 

Pontos de coleta de R$ 3 milhões na 
compra de equipamentos RBimiinidadi dio o Lofasdo 
para modernizar parceria com o projeto Corrente gytagem Cascalheira Grupo 
processo educativo do Bem e a Britagem Cascalhe AHora, Lojas Cake, Cascão 

ra, promove mais uma edição Esportes, Casa Bertoza, Caixa 
Mateus Souza da campanha Mutirão de Natal. Econômica Federal da Júlio, 

na EO Com o tema “Juntos podemos Despachante Falcão, Academia. 
Fitness Center MI, Academia. ESTARIA Governo investiu na compra de equipamentos para a educação infantil | zermuito mais”, ogruposimeca Ca ta Celi e 

da donativos para serem doados Aracado Conti 
exemplo de Estrela, que. expressivos na parte tecnológica, que ficam disponíveis para pesquisas | aentidades e famílias carentes. Estrela 
fez investimentos signif- terão continuidade no próximo ano. na intemet. Segundo Elisângela, as “Não é quem tem menos que CCN Sion Gard 
cativos para modemizar Isso mostra que estamos no caminho . ferramentas tomam as salas de aula | pobre, mas quem necessitamais. — Meutar Atacado e Varejo 
a educação este ano, será certo”, salienta. O case será apresen- convencionais em ambientes tecno- | Às vezes pensamos que precisa- Cruzeiro do Sul 

case nacional. Audiência pública . tado em conjunto com o coordenador lógicos. mos ajudar toda uma população Farmácia Dois imãos, Loja Benol, 
promovida pelo Centro de Estudos e da pasta, Paulo Schn. À educação infantil também re- | suzinhos e de uma única vez. VeterináriaCruzeiro Pet Armazém 
Debates Estratégicos da Câmara dos cebeu novos equipamentos, com | Mas se ajudarmos uma pessoa Cruera Supemercado A 
Deputados colocará em evidência o aplicativos específicos para alunos | de cada vez, vamos conseguir secam 
trabalho ladeado pela secretária tl Modernização desta faixa etária. Aínda, todas as | ajudar muito mais. E quem está Óculos e Construnave 
sângela Mendi Entre as iniciativas apresentadas, . escolas ganharam os smartbosrds - | sendoajudado,vaisjudarscupa- Santa Clara do Sul 
A atividade será conduzida pelo estará o processo de ampliação da . computadores gigantes de paredes. — | rente. Assim conseguimos incen- Supermercado STR, Rede de farmácias associadas Drogat arupo de estudos “Tecnologias na. cobertura de internet nas escolas Há, ainda, a inclusão de projetos de |  tivar uma onda de boas ações”, Marcado Avenida Come!) 

Educação: Construção de políticas — municipais de Estreta. “Foi um tra-. robótica na rede municipal. diz o pastor da comunidade, Ro-  Eiy Sacolão Ponta das Frutas, 
públicas para o ensino” e ocorrerá balho que abrangeu principalmente nie Ossuoski. Mercado do Borracha, Mercado e 
de forma virtua, às 9h, Serdo quatro as escolas de zona rural, que esta- re OS produtos arrec Açougue Zé, Mercado Bom Preço 
palestras de casos bem sucedidos no vam sem um sinal de qualidade, de Investimentos dados, estão alimentos, brin- e Mercado Lermen 
país, Também serão abordadas inicia- fibra óptica”, lembra Elisângela. Só na compra de chromebooks, ta- | quedos e produtos de higiene e 
tivas do Amazonas e Piauí, e do Servi- Paralelo a isso, ocorreu o in-— blets e outros equipamentos para os limpeza. As doações podem ser 
ço Socialda Industria (Sesi) do R: vestimento em chromebooks . laboratórios móveis e portáteis das | feitas atéo dia 15 de dezembro. Campanha 
Conforme Elisângela, a partici- — para alunos e profissionais, com escolas municipais, os investimentos | Nototal, são cerca de 30 estal 

pação de Estrela fo viabilizada após. a criação de laboratórios “portá- ultrapassam os R$ 3 milhões. Todas |. lecimentos parceiros nas cida Internacional 
uma seleção feita pela União dos  teis” nas escolas. as instituições foram contempladas | des de Lajeado, Estrela, Santa O pastor Ossuoski explica que à 
Dirigentes Municipais de Educação Houve à instalação de smart- — pelo processo de transformação tec- | Clara do Sul e Cruzeiro do Sul. campanha Mutirão de Natal é um 
(Undime), após a Câmara solicitar TVs em todas as salas de aula das nológica proposto pela pasta. Além desses pontos de coleta, — programa internacional. A Igreja 
exemplosde sucesso emtecnologiana escolas da rede municipal, que “Estamos também fechando pro- | a igreja adventista também está — Adventista de Lajeado integra a divi- 
eslucação. “Vários municípios se ins- jeto de uma plataforma virtual de | “aberta para receber doações. In- são sulamericana, formada por oito 
creveram no processo e, entre tantos, conteúdo educativo, e também ofe- | tegrantesda comunidadeestarão — países da América Latina, que traba- 
nósfomos selecionados”, destaca revendo formações aos profissionais. | “no local de segunda a sexta-feira, lhamem conjunto durantetodoo ano 
A participação no evento, para El- tusamama Quanto mais ferramentas disponib | “das 17% às 20h, e nos sábados, craçõessomelhantesaestã. “O pro- 

sângela, é um reconhecimento impor- cmsias lizadas, mais interessante é o desen- | das 8hàs 12h. A igreja fica locali- grama Mutirão de Natal existe desde 
tante do trabalho desenvolvido nos LA E volvimento da aula. Quem ganhaéa | zada na rua Washington Luís, nº 1994”, destaca o pastor. Em Lajeado, 
últimos meses. “Foram investimentos sociedade”, frisa Elisângela. 607, no bairro São Cristóvão. esta é quarta edição da campanha. 

MAIS DE 30 ANOS, TRABALHAMOS PARA A SUA COMODIDADE E SEGURANÇA 
—— 

REDE PEnipestes € »COMEF Sistemas de Segurança . (enero src o bser 

Sr eba ima Comandos Elétrico Comercial Elétrica Florestal Ltda 
«« 3714-4962 Combi Moral rc Ida san 

e CErilAe wrlasegnetbr 513714-4166 | cometaibestcombr 
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Grupo Imojel lan- 
çou, no dia 23 
de novembro, o 
empreendimen 

to Múnchen - Open Mall & 
Residence, em Santa Cruz 
do Sul. O evento teve um 
coquetel para convidados 
na loja especializada em 
vinhos Wein Haus, locali- 
zada no próprio Múnchen 
Open Mall 
O empreendimento foi 

apresentado pela equipe 
da construtora Cigha, que 
faz parte do Grupo Imojel. O 
Múnchen foi pensado para 
ser uma estrutura autossus- 
tentável e de acolhimento à 
comunidade, já que engloba 
prédios residenciais e co- 
merciais dentro de um mes: 
mo condomínio. 
Conforme o sócio-proprie- 

tário da construtora, Paulo 
Pohl, Santa Cruz do Sul tem 
bons projetos, mas o Mún- 
chen é um espaço diferente, 
“O empreendimento já nas: 
ce fundamentado na ideia 
de autossustentabilidade. 
Ele se basta. As pessoas 
podem morar, trabalhar e 

A Confiança Administrado- 
ra de Condomínios completa 
1 anos de história no mês 
de novembro. Inaugurada 
em 2010, a empresa trabalha 
com administração condomi- 
nial e síndico profissional. 
Com uma equipe qualifica- 

Confiança completa 11 anos 

Equipe da Confiança Administradora de Condomínios. 

da e experiente, a Confiança 
também recebe assessoria 
jurídica de uma equipe espe- 
cializada no setor de condo- 
mínios. Na Confiança, é rea- 
lizado com cada cliente um 
estudo de preparo e de pos- 
síveis melhorias, para garan- 
tir o padrão de qualidade e a 
transparência dos serviços. 

empresasenegocios(igrupoahora net br 

A Confiança Administrado- 
ra de Condomínios dispõe 
de uma sede com ampla es- 
trutura de atendimento na 
Rua Liberato Salzano Vieira 
da Cunha, 183, em Lajeado. 
A Confiança também tem fi 
líal em Santa Cruz do Sul, na 
Rua Borges de Medeiros, 929, 
sala 29 Munchen Open Mal 

Grupo Imojel apresenta empreendimento 
imobiliário em Santa Cruz do Sul 

conviver no mesmo lugar. Ele 
abraça a cidade”, avalia. 
Os resultados mostram que, 

dos 236 apartamentos dispos- 
tos nas sete torres residen: 
ciais, 60% já foram vendidos. 
Na torre comercial, das 96 sa; 
las, restam apenas 19. E as 50 
lojas originalmente apresenta- 

das na Rua Ermesto Alves 
e na Av, Open Mall foram 
todas comercializadas, 

Mais do que um espaço 
físico plural, a Cigha quer 
que o Múnchen seja um 
real espaço de encontro é 
referência na cidade. Por 
isso, no mês de dezembro, 
o empreendimento recebe 
uma programação espe- 
cial de fim de ano, aberta 
à comunidade. Mais infor- 
mações pelo site wwu. 
cigha.com.br/munchen/ 
openmall/. 

CEAT recebe dois 
prêmios por produções 

cinematográficas 

O Colégio Evangélico 
Alberto Torres (CEAT) 
recebeu dois prêmios no 
V Festival Primeiro Fil- 
me, de nível estadual. O 
concurso estimula à rea- 
lização e a circulação de 
obras audiovisuais pro- 
duzidas nas escolas do 
Rio Grande do Sul 

O CEAT foi destaque nas 
categorias de melhor foto- 
grafia, com as alunas Leo- 
nara Godoy de Souza e Ma- 
noela Lopes, no trabalho 
desenvolvido em “A Garota 
do Jardim”, e melhor atriz, 
para Lauren Giane Gisch, 
na atuação em “Através 
da Lente”. Ao todo, o CEAT 
recebeu cinco indicações 
como finalista 

Alunos vencedores e finalistas do festival estadual 
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AGROPECUARIA Compestis Contato [51] p9rGDaize 

Sa POR a pt, oa 
AINCADO E VAREJO SOR VETES GG Ao Senador one (o 

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO ON-LINE 

LEILÃO: 17 DE DEZEMBRO DE 2021 - 11:00H 

JORO ANTONIO CARGHELUTT, Loo Oca. devidamente astoriado 
pelo Emofa). Srt). Da. duna) ca Vera do atalho de ly, 
VENDERÁ em Leto sorte ra mocacade ON-LINE roi, ora loca 
acima menciorados, o bens ai soros: 

Rem 1 = BOX DE ESTACIONAMENTO Nº 117, cfr mal prata de 
71, dal deusa comum de 135 al ode 192, 
ocaiado no primeiro pavimento au andas me, nos fados, a pemeia 
unidade da desta par  esquea de quem se gesso na Pa João 
Mate Sobrinho. contontando-se: ao Susoete cj ciraação da est 
ciorament; ao Modesto teen Hei; o Sudeste, a área fre 
o prio, e coma citação do estacionamento e ao Nermete co bor 
116 nocodomino RESIDENDIAL RMERA localizado nesta cidade Barro 
Aescano, a a Jo Mae Sabricho, 1º 114, ado ps, esquina ca 
Ram A toa no quatro ormado pelas as João Mate Sobrinho, 
Caos Fe Fio, Expeicionáis do Brasi e Au Basa, considerado 
como star 4, quad 16, te 196, participando com uma tação deal 
e 000157, as ensas de usa comum & fm provetso do edi e 
o erro, coesponderdo a uma rea ideal de lero com 1.537. 
o femea uam cj de 973.221. a. 75.164 CAI de Lajeado 
Red - Con Hpotecáio Banco do Bras SA, AV: - Iciponiildade 
pre 0871 14/0003198-1- babado (1º aa Ciel de Este) A 
Inepoicade proc 017/1 150003016 2 (1º aa Ce de Lajedo! 

RS), credor Bai SA. 7 — Pena VI def, proc. OO20SO! 
522018 504 060, cor Marcos And de Lima R$ 38 000.00 - BOK. 
DE ESTACIONAMENTO Nº 120, ca ral palha de 18 88; área 
eae uso comum de 42d el al de 2030, localizado no 
primeiro pavimento cu andar meo, na parte cena na lado ii, a 
primeira und da cia paa a esquerda de quem se posiciora na 

e Cargnelutti 

forma ângulo rtemo de 3957 fechando o perímetro. Mat 22359 Cide 
Teia R:3, 4 e R.6- Credor Mpolecái Banco do Basil SA AZ 

Parte da área enconta-se em APP (ra de Preservação Permanent) 
AV.8- Indiponilidade. proc. 047/1 14 0003198-1 - baixado (1º Vara 
Cleide Estreia RS). 44-10 Inciponilidade, proc. 017115 00030 19- 
2 (1º Vara Che e Lajeado), credor Bariul SA. AV-11 - Pera 
VI de Lj, proc. 0020501-52 2018 504 DG! crndor Maroos Andrt 
de Lima Avalia dead tras em R$ 260 00000. Conforme auto 
de perhos e avaliação sobe 9 imóvel encontram-se construídas as 
seguntes benferias não avertads.- Uma casa de aheraria de alo 
padão, c/300n, valida em 40000000 ra casa de eae 
1857, alada em 160 OO 00 - Um gago prémocadocchumento 
em aluno em R$ 250) 0000, (na matricula coa atada 
uma pocilga de ayearia e madeira, medindo 38,009 0. oaiando 
342 otalizando imóvel as benfica Matricula 2 369 em AS 
2.070.000/0, Proc. 0001277-70 20145 04 0601. Jodo Henrique St 
X Prom Lidos Lda, Macio Sussenbach de Ateu, Cocpeaha 
de Traaho em Gestão negada de Negócios e Servas e Érico e. 

Se não over lançador pelo vor da avalaçã, os bens poderão ser 
vendidos a quem mis dr, inadmlido preço vil 
Ficamos DEVEDORES E SEUS CÔNJUGES, se casados forem, condêm 
nes, coproprtários,aendatáris, crdores Hipotcáio e igntaícos 
e feceos irteressados, inimados pelo present al, para todos os 
dos aqui mencionado, as não sejam nolfcados ou criados por 
uses ado suprindo-se espbncas contidas no. 88 incisos 5 
único, do CPC e A 506 8 1º da CAI 
Obsenvação O anemtane arcará coma comissão dolo. Conforme 
Ao 1O/GCGT de 18/08/2016, cao att Isento quanto os ct 

a João Mat Sobra, cotrortando-se 0 Nordeste, a cação 
do estacionamento, ao Sudoeste jo Bor 122. o Sudeste cá le 
o prédio e do Nuese io Box 119, no condominio RESIDENCIAL 

a RIVERA, localizado nesta cade Biro American, a Ra Jo Mute 
Sobrinho, 1º 114, lado pa, esqui ja Ra a Barba, no uaro 
tomado pas us Jo Mate Sobrinho, Cas Ft Fo, Epesicioa- 
rios do Bi e au Basa, considerado com sto 4, qua 16, oe 
196, participando com uma tação ideal ce 00016, ns cosas de uso 
comem e fm provo o eco e do lero, cospondend a uma 
sa Áal dean com 11? no lero tan cade 97 22 
Mt 75 167 CRI Lado. 4 ros Hpotcáio Banco do BasiSA 
AV5- Inisponiicade proc. 047114 0003198-1 - taxado (1º Vaca 
Ciel de Este) A. - nponidade proc 0171 150000192 
(1º Vara Che de LaadoRS), cedo Baisul SA. AV] - Penhora VT 
e proc. 002050152 2018 504 0601, credor Marcos An de 
Lima R$ 380,00 - BOX DE ESTACIONAMENTO Nº 122, cre real 

str asa impats colo grado seja apropriado 
dam ua posa dos bens móveis e em sims ros atas 
ela prestação e senfçs fre ti be, à contribuições de 
menor Uno, Estados ou Municipios, ao quando cost o 
aproade sa qutação sea em Hat Pica em aleraçã paca, 
estejam ou rã sc ra dv la (a 130 único do CTN) 
PUBLICAÇÃO DO EDITAL: O rear el e lo er publicado, no 
vet do elo: wa cpeltelos comb, de acordo com O 
cespstono 2 dat 87 do CPC, almas demais publicações loga 
LANCES NA MODALIDADE CNE. Para os lances anne o irescado 
de leo nose cartel comb elando cao 
eb, om antcedâciamina de 12 oras, nd aocumentação 
eesára é area rs de paiação, posts no al, oa 
cbtnção de ve o drtfcaçã e east (anseio), ou 
val e homologa as lances em conformidade com as dposçes 
do El de Lo 

custe mimo in 

comenruna oupLex nai 

Bans pis venci 5. 

LAVA LAR, Lavagem 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO - COBRANÇA 

Atividades: 

Requisitos: 

hegrupoahora.net.br 

A HORA 

privada 35 84, rea el de uso comum de 2,70. al oa 
e 38,54. localizado no primo pavimento ou anda tro, na bre 
o Lao io, à primeira uicade dada pa a esquerda e quem. 
se posiciona a fa Jo Mate Sobrinho, contenando-e o Sudoeste 
des rr po so Nordeste, fo Bo 120 o Sudeste cale 
do pro; e aa Noroeste, co Box 121, no condomínio RESDENCIAL 
RIVERA, localizado neta cidade Bino Americana, na Rua Jo Mate 
Sobrinho, nº 114, lado ar, esquina ca Ra Pá Basa, no quteão 
mad pes us Jo Mate Sobrinho, Cas Ft Fa, Epesciond- 
io do Bal e Rá Bata, considado coma setar 4, qua 16, oe 
196, prtigando com uma tação ideal de 0314 nas coisas de uso 
comem é fm provo do eco e do leer, conespondend a uma 
ra dal de teen com 3 6, o leo uno ca de 973, 22m 
Mat 75 169CRI de Lageado 4 - Ddr Hpotcái Banco do BaslSA 
AV Indsponênidade, pro. 047/1.14000319-1 - tado (Vaca 
Ciel de Este) AV Insgondade proc 0171 1500080192 
(1 Vara Ciel de Ledo). Bars SA AV.7- Pertora VT de 
proc 2OSO-52 2018 5040601, crer Macs Ande Lia R$ 
BDOOO O - LOTE 1, coma peca de 682. ora regul, calado 
aa Aldo Dremeer esqui ca Pa Gado Se bas Tutti, 
Tera, com uma casa comeca de alvenaria de 60 lado impa, 
contando se ela rede Oest, arde mede 22m ca Rua Aldo 
Oremeye. pelos tudos ao Leste onde mede 22m co oe adminis 
DIS, por um lado ao Sul, onde mede 3tm jo lot acimniscao 019, 
formando ciente e unos dnguos rose pelo ur lada do Note ande 
mede 31m ca Pa Gado Snes, formando ces e fundos ângulos 
retos Mat 19736 CAI de Tênis 9 e R-14 - Condor Hpotecário 
Banco do Brasi SA AV16- ncipontcade proc 0877114 0008108-1 
teca (1º aa Ciel de Este RS), A-17- Prosa oc. S00S0E- 
782015404 711 (10 Via Federal de Sata Cn do SU), rosa União — 
FazendaNacioral,AV-18- ndsponênicdade proc 017/1 150003019-2 
(fi aa Cel de Lita RS), credar Bai SA. AV- 19 Penhora VT 
de po. 2OS0-52 2018504 GO, credor Mcas And de Lima. 
BS 250.000,00. - Lima a de feras, ca superficie de B6 742. 
fomaiegua localizada ra Lita Fa WestáRS,conontando-se 
pela, ao Sd. onde mede 98 Bim c/a na Leopoldo iegentaum, e 
Segundo o sentido anterior ângulo remo de 144% e segue 
85.B6m para Not, ande fora dngu intermo de 90P e segue 1 
pera Oeste, contonando-se té ai sempre com eras de Érico e. onde 
oa ângulo intemo de 0” e segue 302 Bm par Sa, cotrntando-se 
com eras de Frederico Brune; ode foma ângulo intemo de Pesque 
“dem paa Les, onde forma nu intema de 20 e segue 256.28m 
pa Su, conotando-se at ai com tras de Hebe Brune; ode fama 
ânpuo temo de 21253. e segue 2 6ôm para Sudoeste, contando. 
com o Anoio Schni nde fuma ângulo interno de 147751 e segue 
285m pra Su, contuntando- eras de Herr Brun Filhos, ande 
fora gui intemo de SU e segue 44m pa Les. onde forr nquio 
iriemode 270" e segue 149,7êmpara Su. conontando-se té aisepre 
codes 2 de Gu Ga (22 357) tt encontra-se coma tente, onde 

A apresentação de lances pressupõe o pleno conhecimento e atendimento 
as engêncas do elo e do CPC send area report pela 
dede lgemdde das omuções prestadas ns cumes a 
ropetasapeserados e fanações que fem eletuadas em au nam. 
or su repeat) legal) casado, assumindo como 
fee e verdades 
O lances anne serão concretizadas no ao de sua captação pelo provedor 
e nono alo ca omissão pelo participante, asim, datadas diets 
velocidade nas trmisões de dado, dependentes de uma sra do 
Sie alheios ão conto pl provado, Interessado ao ot por esa 
Sora de priação o elo, se s ticos oriundo de las 
cu impesslades ecc, nã ed cal qulqe recimução 
a septo 
PENALIDADES, Em nehuma hiplee, sao nos caos de nulidade 
grevistas em le (ato 8 5 º a CPC), será acta desistência dos 
cmeats cu egações de desconecimesto das clâmulas dese a 
aroma e das obrigações azuis, inch aquela de ordem 
ceia, a fora dos antigos 336 e 358, o CP O não pagamento do 
onça acata o remate mula de 2 sobe oco delação 
e pgameo da comissão que Ez ju alo. Não havendo paga 
meets ds arerlção e comssão do Leleo ot st comunicado 
o duto, para acção das med gas cbr 
PAGANENTO AVISTA: Sea considerado vencedor o mal lance cleo, 
tendo oval mimo a atração de mu 4 ve, valor al 
a eidção de st cao pelo amaro todo leão mus 
acomisodo Logo de 0%, Em casa de lance nn, oca e 
inormado dorso, devendo ear no prazo de 24 has, iSEDEX, 
eso endeçado ele, o: documentos soltadse cs corgrogants 
de aero dale da atração e da cod oleo 
COMSSÃO DO LELOERO-Acomisã do Lioio, 0%, feaacao do 
arerfate adudicante uti, onome ocaso 
OBSERVAÇÕES: 0(5) bemíns) serão vendidos no estado de conservação 
em que se econtam, nã cabendo o Ji de Dio e ao Leio 
Of quque responsaldades quo cosas encagos soca, 
transporte e transferência patrimonial do(s) bem(ns) arrematado), ficando 
de ec tiução do) rematar a prévia vecação da sh 
aço. cocições, atas e estado de consanação o) em) Tefado(), podendo cota o leo par veia a localzação dos 
bes, princiament dos bes méves. 
Todas a nações necessárias ara a pancpação ds lan no elo, bem como quo as procdimeo eras atada aa 
vaidade poção e adquiridas do teles (5) 3323684 cu 
(65) 8812-224 e emu jono Gene comb O presente 
edit est ciponel antera o ste ww carla com be 

HRS, 23 de Novembro de 2021 

dao Antonio Canetut 
Leio Oficial 
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OBITUÁRIO 

REJANE MARIA SCHWAR- 
ZER, 67, faleceuontem, 24. 
Foicremada no Memorial 
Crematório Jardim Montanha 
dos Vales, em Santa Cruz do Sul. 

SEMILDA GRIESANG, 99, 
faleceu na terça-feira, 23.0 
sepultamento foi no Cemitério 
Evangélico de Forquetinha. 

CARLOS ENGEL, 86, faleceu 
na terça-feira, 23, O sepulta- 
mento foi no Cemitério Católico 
de Estrela. 

ORLANDINO GERHARDT, 
62, faleceu na terça-feira, 23,0 
sepultamento foi no Cemitério 
Católico de Canudos do Vale, 
em Lajeado. 

ROSELICLAIR BECKER, 
52, faleceu na terça-feira, 23,0 
sepultamento foino Cemitério 
Evangélico do Florestal, em 
Lajeado, 

DEONILDE POLIS HIN- 
DERSMANA, 56, faleceu na 
terça-feira, 23,0 sepultamento 
foino Cemitério Católico da 
Hidráulica, em Lajeado. 

ARMANDO CAMPESTRINI, 
76, faleceu na terça-feira, 23,0 
sepultamento foi no Cemitério 
Sagrado Coração de Jesus, da 
Linha 5º, em Guaporé. 

Para informar falecimentos: 
= WhatsApp: (51) 9247689 
«ones 37104200 
+ E-maik 
centraldejomalionogpruponhoruethr 
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3710-4200 

PREGÃO ELETRÔNICO 34-07/2021 

Dojo: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO, SOB DEMANDA, DE CADERA ODONTOLÓGICA 
COMPLETA, VISANDO À PÁRTICPAÇÃO ECÚISVA DE MICROBMPRESAS/ME E/OU EMPRESAS. 
DE PEQUENO PORTE/EP À sesão pública ocoerá ra da 012/2021, às 14, na parta 
ue portao prasubcas combr O este ss aneis pd e cds ars o porta 
ve gado 1 gov br wi portaldecompraspublcas com bx, ou podeão ser soictados pelo 
eai! procuradoria Iicitacao(Diapeado rs go br Lajeada/RS. 24 de novembro de 2021 Natarsel 
anita — Subprocusador 

PREFEITO MUNICIPAL DE LAJEADO, Estado do Rio Grande do Su no uso de sus tbuções 
legais, convoca poutação os demais ideessados para ma 1 de deembun e 221 às 13 
Por acompanhar a PÚBLICA pra destaçã dasalraçõs no Piana Dita do 
Município de Lajeado, ausência púbca se dr de uma one, send qu ink par cesso 
será disponibilizado no se do Município de Lado (rm eco gov) com 4 horas de 
antecedência O el o seus anexos podem er bios aavs do porta wwe lados gov, 
ou poderão se soltas pel mad epln asmiistacao(Dijedos gor tr 

ea NU a 0 «ta E. ORDEM DO A: 1 Dr er tica a metros pao Dra 7 DELINRDAÇÕER 21 cade armado a and pls” 7 dee 1 da 3 Arado lação [ce Orr atado O, tr contr a cova spas demão rm sus “A Emb joça a a Comp o 1 e ma 7 e picaçs o a "O mova o ae sã do 100? ea 7 Du d Edo sã ue oe 0 9 RP da da do a E cbn ço er 
een ce topete Dono 1) Dao Prod: HO ENMUM Di, indo io nono er 1887/68 prt Ciao Mandado Rd pa E 9 8 148 cr dt Boy da ret 168 aa or ado de SP 130 6 tao Vo ido ernman As err, nc am At dc 6 Sd EEE, md pl SPC º 16 ER eo a Aa aa Aa Pega Boo ão crono mcia Lpd 5C99721 0 ia TAAO SVEIA DO PRO scr str poa nd E IN, paca dC e Le * CRE de pa SP E 23008 cm dora ra a Star Ro Pt ro ao ão a ra dado de Lao 

Comi, ua Srs d a Bro de SL Cs ri 2 TR S/a En Ng MNUANO DE MLMENTOS. O) BA é pao 1207 - TV ação 626 ENSINA RGE Cs Vea Bens Cs Sar Gr 

AHORA | 13 

HORÓSCOPO 

ARES Logo cd ação ins corsa osearim Fã pa 
paro porno mg 
suas atitudes e palava uma briga. Mas, depois do. pain 
TOURO. Atenção envetua ESCORPIÃO: ua amião eo poderoso Pão anda ate no teto você em 
rara ga caças do para conquistar o que ese nus uma encena ranma So 

GÊMEOS Tra ps Peça SAGITÁRIO: eciroesá tese ur spend. de mudança pasa o seu signo depmeaqie vo ppa re mun 
porem apar de agora ejana cet de pede se ima. da pessoal presen 

CANCER: Você pode começar você aid Squatacomalga pepinos de termlcdade 
E es apa esmo mecãa ea paquera Pasta um esoço pra mal meters arena 
fcrreque importa ocima 

ENO a saide pre AQUÁRIO: Vcê farão pos 
decades eta poa, sie paraevtas o eclamerto da de ar a ua vem Ear a compania dar 
deigroar aqueles nas que pras oque Sempoem. Soa movimentar ava 

VIRGEM Aprov pra PEIXES: Fique longe das ear ese cobre ara, redes soci ara não tar mesmo que so acabe ando oa ago pequeno emum 
oo da conquista no problema gigante? 
ementa. 

CRUZADAS 
[fomato usem a [a 

SULAVES S/A e a O 
ana ASSCMUAA GRA ENTMOR OMARA | ALZAÇÃO 43. 15, e o caps a e Sad ro Pa 1 or o nc Lag 1 RGE e rm mr E e e dn Ca Ena da a do DE Vc E io e 4 QD TAL AÇÃO | Tn Gu amo pra moção tas E CONVOCAÇÃO 1 - Comsação ds alo ra a ea pa A pe ram ns e 

ta a ap aC E, ças da 0 a 6 1 8/27 a 2 fe OR DO DU tr ro à dão ação da mem po Dra DEL 
[RAÇÕEA1 - oou pr iasad vt paço der ns e pg Pe 7d a TA Babe ada dd en pr came ação e os copo da Dvs Cpm md cs dao ma, 1 0 a a e pá eco 1) Det Prata CHÃO OM MING. is Scam soe om 5 pocos Cu à le e GER? epa pa SC 526 0 Sm di aa Mer 1 | Er io e 5 EP A) tiene ETA EMA DA 
al 25 16 RAS od a o Bs Nois oa, 5. Bu Sã do 1 ds e | A, 5% Dia AGO BAVEMA DO PANO Sema aceno me 
od Cad a dado CEE pe po 5 227 SA cm on a So trio omg 152, Bar o O o rd LP 691 6 Cs romeo rem 2 aa e oo qe mg apra emo oo ENGRRAMRENTO:R1 Ega sr mo ao | eds rabos lr ps a o pp e Lo om o a en re ad tdos pr apo 5 de o ETTA CAIETNA DA SAVA VELO, Pecie 
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SOLIDARIEDADE 

PATROCINADORES: 

LUCAS A ay 
a 

ESTRELA PROMOVE 

CAMINHADA PELA VIDA 
Evento ocorre na 
próxima segunda- 
feira, 29, com 
largada no Parque 
Princesa do Vale 

4º edição da Caminha- 
da pela Vida, em Estre- 
ta, ocorre no próximo 

ia 29 de novembro. 
O evento é uma parceria com a 
Liga Feminina de Combate ao 
Câncer e em benefício do Insti- 
tuto do Câncer Infantil (ICI), que 
comemora 30 anos de atuação no 
Rio Grande do Sul, 
De acordo com o coordena- 

portes da Secel, Júlio 
a 4º edição da Cami- 

nhada Pela Vida deverá ser um 
grande evento esportivo, capaz 
de reunir pessoas de todas as 
idades. “Será uma caminhada 
pelas principais ruas da cidade. 
Queremos aproveitar que tudo 
já estará decorado para o Natal 
e vivenciar este clima, aliando o 
esporte, a saúde e o espírito de 

VOLEIBOL 

solidariedade da época”, 
plementa o coordenador. 

CAMISETAS 
A Caminhada Pela Vida está 

marcada para o dia 29 de novem- 
bro, a partir das 19h30min, com 
saida do Parque Municipal Prin- 

com- 

Evento é organizado em parceria com a Liga Feminina de Combate ao Câncer 

cesa do Vale. Não é necessário 
fazer inscrição para participar. 
Para contribuir com o Instituto 
do Câncer Infantil, a Liga Femi- 
nina de Combate ao Câncer de 
Estrela comercializa camisetas, 
no valor de R$ 30. Toda a renda 
revertida com a venda das peças 
será repassada ao ICI. 

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA PENEIRA 
Oportunidade para novas me- 

ninas que queiram entrar no vo- 
leibol, a Avates realiza uma tria- 
gem de atletas com potencial para. 
acquipe. 

Neste ano, a peneira ocorre 
no dia 7 de dezembro, a partir 
das 14h, no Ginásio Ito Snel, em 
Estrela. As inscrições são gratui 
tas e serão feitas no local, com 
os professores responsáveis. As 
meninas devem estar com roupa 
confortável, tênis e cabelo preso. 
Apencira faráaseleção paratrês 

APRESENTAÇÃO: 

“empoanonameram “HORA Dsssrsr asicredi 

Peneira é chance para meninas 
ingressarem na Avates 

categorias: Sub-12 (nascidas em 
2009/2010/2011), Sub-14 (nas- 
cidas em 2007/2008) e Sub-19 
(nascidas em 2004/2005/2006). 

Mais informações pelo e-mail 

A 

1248, 

ALÉM DO ESPORTE 
Na Avates, além de apren- 

derem mais sobre o voleibol e 
usufruirem dos benefícios do es- 
porte, por meio da entidade, as 
atletas também podem receber 
bolsa de estudos no Colégio Mar- 
tin Luther e têm a oportunidade 
de competir em torneios nacio- 
nais e internacionais. 

HORA 
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Sicredi fo, (JCertel | Compacta FOME 
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QUATRO FINAIS 
"PARA O GREMIO 

pesar de todos os problemas apresentados ao longo do 
campeonato, o Grêmio ainda tem chances de escapar 
do rebaixamento à Série B. O empate com o Flamengo 
ão foi o esperado, mas garantiu mais um ponto 

Tricolor. Vagner Mancini e o elenco precisam agora encarar à 
partida contra o Bahia como um final de Copa do Mundo. 
Restam quatro jogos para o fim do Brasileirão e o Grêmio está 

quatro pontos atrás do primeiro time fora da zona de rebaixa- 
mento. Os números apontam para um provável descenso, mas 
ele ainda é evitável. 

Para isso, terá de jogar mais do que já jogou nesta temporada 
para somar três vitórias nos quatro confrontos restantes. Bahia 
(fora), São Paulo (casa), Corinthians (fora) e Atlético-MG (casa 
Se fizer o que fez nas três últimas rodadas: duas vitórias e um em- 
pate, estará praticamente salvo. 
Olhando caso a caso, se empatar com o Bahia e vencer os dois 

jogos em casa, terá grande chance de permanecer na Série À. 
Basta acreditar e buscar a superação. E se não cair, o Grêmio deve 
pensar em 2022 da mesma forma como se fosse rebaixado. Uma 
profunda remodelação. 

AS VERDADES 
DE PAIXAO 

Não existe calmaria nos lados do Es- 
tádio Beira-Rio. Até quando o maior 
adversário está em vias de ser rebs 
xado, o Inter consegue criar algum 
tumulto. E quase sempre interno. O 
da vez veio com Paulo Paixão. 
Cáentre nós, o preparador físico 
mu impeão não falou inverdades. 

ceção de uma crítica “baixa” em 
relação à Boschilia, falou o que todos. 
sabem mas poucos têm coragem de 
mencionar: o elenco do Inter é ruim. 
Tem peças boas? Tem. Mas poucas. É 
um elenco curto e que precisa passar 
por mudanças. Coudet falava isso, 
Taison já falou, agora foi Paixão. 

rAUORA 

SEGUNDA ASEXTA 
12h20min às 13h 
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MINIFUTEBOL 

VALE VAGA NA SEMIFINAL 
Copa Sete conhece nesta noite os quatro 

melhores nas séries ouro e prata 
pesei 

Copa Sete/Cbm/C2B fronto de sábado passado, 
de Minifutebolconhe- quando Brothers e Copeiros 
ce nesta noite os clas- . empataram em 4 a 4, Já pela 
ifcados para a semi. Prata, o Coringa encara o Di- 

final nas séries Ouro e Prata da. numite e o Meketrefe pega o 
jogos inciam às 19h15min 

Pela primeira divisão o des- 
taque fica para o duelo entre ENTENDA A FASE 
Cataluna e Só Pela Ceva na sê- O jogo extra será disputado 

patado, O outro jogo da Ouro é . no tempo normal, a decisão da 
entre Lendas do Movimento x vaga vai para a prorrogação, 
Tabajara, onde o time de melhor campa- 

Já pela Prata, Coringa e nha joga pela igualdade. 
Smoke necessitam fazer o que Os times que estão em van- 
não fizeram na te tagem são: Real Madruga, Ca- 
vencer Debilitados e talufia, Debilitados, Pânico, 
Os times se cruzaram em duas — todos na elite. Na segundona : 
oportunidades cem ambas, De- são: Meia Boca Jt, Brothers, — Brothers e Copeiros voltam a se encontrar depois do empate em 4 a 4 no sábado passado 
bilitados e Pânico venceram. Meketrefe e Coringa. 

SEGUNDA TRANSMISSÃO JOGOS EXTRAS 

DIVISÃO AO VIVO PRIMEIRA DIVISÃO SEGUNDA DIVISÃO 
Na série Ouro, Meia Boca Jr O Grupo A Hora 
CR o o E 20h40min - Real Madruga x Lendas 19h15min - Meia Boca Jrx Kitufo mentos distintos no certame. — Setembro na noite de hoje z E 
Enquanto que o Kitufo teve a para transmitir as partidas domino | 21h30min - Brothers x Copeiros 
melhor campanha na primei- entre Meia Boca Jr x Kitu- 22h40min - Cataluhia x Só Pela Ceva 
ra fase e decaiu na segunda. O fo, às 19h!5Smin, e Brothers . 
Meia Boca cresceu de produ- x Dinamite, às 20h40min. z ção na reta final da competição Ambas peia segunda divisão. | SÉRIE PRATA SERIE PRATA 
€ terminou com a terceira me- As lives iniciam às 19h no Fa- 19h15min - Pânico x Smoke 20h40min - Coringa x Dinamite 
lhor campanha. cebook do Grupo A Hora e no 21h30min - Debilitados x Coringa 22h40min - Kanxeiros x Meketrefe 
O outro jogo repete 0 con. Youtube A Hora Esportes. 

| |] 3 y | 

E | deep AE BR Oem temem 5.1 Ore st 
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: TAMBÉM EM LAJEADO 

NO DIA 15/12! 

à j a 
— cd > 

DIA 17/12 y e O CONFIRA NAS. 
A partir das 19h A REDES SOCIAIS DO 

4 Ê SHOPPING LIUEADO Junto ao Supermercado > 
Languiry, do Bairro Languiru, Eshoppinglajeadors 7 

emTeutônia 
6 | dba > 

bm Ea 
Leve amor paia tedos! 

PROGRAMAÇÃO NATAL SOLIDÁRIO 

La lc/01c] o [ot [o NE: To No ]8] 0) [Toto Noto a p EI a To NÃ£o [o QI] aTot-To [o] fio [o alta o Vic] ado] o JU) ET dio E: Mt Ta fot: [o] 

Bênção ecumênica 

Sorteio da Campanha dos Associados "Languiru 66 anos - sua cooperativa, seus prêmios" 
Sorteio final da Temporada de Prêmios Languiru 

Show de Mágica 
Show “Natal Languiru - Leve amor para todos", com a Orquestra de Teutônia 

Chegada do Papai Noel, com distribuição de lembranças às crianças 

Na noite haverá a arrecadação voluntária de donativos (alimentos não-perecíveis) 
que serão repassados a entidades beneficentes da região. 

Cota Master 

(a 4 i (CN 
cárgillenutron [AB « OL Aúiens” vINCER 

Patrocínio Ouro Patrocinio Prata 

PIPRADO mn) E; NutriQuest  KEMIN ES3 Bligo 3, 

NOVA aútíria Diem VOS [E] mercado mm 
Patrocínio Bronze 
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